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ngày 17/6-13/7/2020 

I. Trạng thái hiện tại 

 

Hình 1: Bản đồ phân bố chuẩn sai mưa (mm/tháng) từ ngày 16/5-16/6/2020 (hiệu số của 

lượng mưa và lượng mưa trung bình nhiều năm cùng thời kỳ). Giá trị dương (gam màu 

xanh) là điều kiện ẩm ướt, giá trị âm (gam mầu đỏ) biểu thị điều kiện hụt mưa 

Trên bản đồ phân bố chuẩn sai mưa từ ngày 16/5-16/6, phổ biến cả nước ở 

trạng thái hụt mưa không nhiều, ngoại trừ Hà Giang, Thái Bình, Tây Ninh và Sóc 

Trăng mưa hụt nhiều hơn. Khu vực Bình Định đến Bình Thuận có lượng mưa 



nhiều hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Thông tin về mức độ hạn khí 

tượng được trình bày qua chỉ số mưa chuẩn hóa (Standardized Precipitation Index-

SPI) như hình dưới (Hình 2). 

 

Hình 2:  Chỉ số SPI biểu thị điều kiện khô hạn hay ẩm ướt trong thời kỳ 16/5-16/06/2020. 

Điều kiện khô hạn (gam màu vàng – đỏ), điều kiện ẩm ướt (gam mầu xanh) 

Bản đồ phân bố chỉ số SPI 30 ngày qua cho thấy hầu hết các khu vực trên 

phạm vi toàn quốc chưa đạt đến ngưỡng hạn. Riêng Yên Bái, Thái Bình, Tây Ninh 

ở mức rất khô, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng ở trạng thái cực khô.  



II. Cảnh báo, dự báo điều kiện khô hạn 

- Thời kỳ từ ngày 17-23/6/2020 

 

Hình 3: Chỉ số SPI đánh giá tình trạng ẩm ướt và khô hạn giai đoạn từ 17-23/6/2020. 

Gam mầu xanh là điều kiện ẩm, gam mầu vàng – đỏ là điều kiện khô hạn 

 Tuần từ ngày 17-23/6/2020, điều kiện khô vẫn xuất hiện ở phần phía Nam 

của Bắc Bộ kéo dài đến khu vực Trung Trung Bộ, trong đó phần Nam Đồng Bằng 

và Bắc Trung Bộ ở trạng thái rất khô. Cả nước có khu vực miền Tây Nam Bộ được 

dự báo ở trạng thái ẩm trong tuần tới.  

  

 

 



- Thời kỳ từ ngày 24-30/6/2020 

 

 

Hình 4: Chỉ số SPI đánh giá tình trạng ẩm ướt và khô hạn giai đoạn từ 24-30/6/2020. 

Gam mầu xanh là điều kiện ẩm, gam mầu vàng – đỏ là điều kiện khô hạn 

 Tuần tiếp theo từ ngày 24-30/6/2020, điều kiện khô và hạn nhẹ chỉ quan sát 

thấy tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, phần miền Tây của Nam Bộ vẫn có điều 

kiện ẩm, còn lại Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh 

Hòa  ở trạng thái bình thường.  

- Thời kỳ từ ngày 01-06/7/2020 



 

Hình 5: Chỉ số SPI đánh giá tình trạng ẩm ướt và khô hạn giai đoạn từ 01-06/7/2020. 

Gam mầu xanh là điều kiện ẩm, gam mầu vàng – đỏ là điều kiện khô hạn 

 Thời kỳ này: Điều kiện khô hạn có xu hướng giảm và chỉ còn xuất hiện 

trạng thái khô nhẹ ở Sơn La, Hòa Bình, các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh 

Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trạng thái ẩm ở Miền Tây Nam Bộ cũng thu hẹp chỉ 

còn vài tỉnh ven biển.  

- Thời kỳ từ ngày 07-13/7/2020 

 



 

Hình 6: Chỉ số SPI đánh giá tình trạng ẩm ướt và khô hạn giai đoạn từ 07-13/7/2020. 

Gam mầu xanh là điều kiện ẩm, gam mầu vàng – đỏ là điều kiện khô hạn 

 Hầu hết các khu vực trên phạm vi toàn quốc thể hiện điều kiện bình thường. 

Một số điểm ở khu vực ven biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và khu vực trung 

và nam Tây Nguyên có trạng thái ẩm nhẹ. 

Kết luận: Bắc Bộ kéo dài đến Trung Trung Bộ vẫn ở trạng thái khô (ngoại 

trừ phần vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ), trong đó Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ ở trạng thái rất khô trong 15 ngày đầu của thời kỳ dự báo, sau có xu 

hướng trở lại trạng thái bình thường. Khu vực phía Nam trong thời kỳ tới ở trạng 

thái bình thường đến ẩm nhẹ ở một số vùng.  
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